União Educacional de Ensino Superior do Médio Tocantins

Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins – FCJP

Comissão Própria De Avaliação / CPA

Ata da Comissão Própria de Avaliação - CPA

1

Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta e

2

quatro minutos, na sala da virtual do Google Meet, reuniram-se: Damares Oliveira

3

Santos Monteiro – Coordenadora da CPA e representante do corpo administrativo,

4

Silvana Lovera Silva - Representante do corpo docente, Lucas Julião da Silva –

5

Representante do corpo discente, Elisa Aparecida Fernandes Rocha Silva –

6

representante da sociedade civil organizada não compareceu. A coordenadora

7

informa que a pauta da reunião é o relatório gráfico da autoavaliação institucional

8

2020 do corpo discente, já que os demais segmentos ainda estão no prazo de

9

resposta da autoavaliação. Profa. Silvana avalia que na autoavaliação 2020

10

desenvolvida pela CPA, na dimensão em foco, o discente teve oportunidade de

11

avaliar o ensino ofertado pela Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do

12

Tocantins durante o ensino remoto, sendo que nesse importante quesito a IES foi

13

bem avaliada. Discentes comentaram que há a atenção necessária por parte dos

14

docentes para o bom andamento das aulas remotas. Lucas Julião aponta que no

15

quesito extensão, a Instituição vem se destacando a cada ano. Mesmo na forma

16

remota houve promoção de palestras, realização de seminários e divulgação de

17

eventos de outras IES. Damares pondera sobre o eixo 4 considerando que a

18

adesão da IES ao programa do governo federal para manteça do emprego e renda

19

em um período de grande de instabilidade financeira do nosso país, foi uma adesão

20

sensata. Agradeceu a presença de todos. Nada mais, encerrou os trabalhos e esta

21

ata que após lida, será por todos os presentes assinada.
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